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I. 

 

 Problem samobójstwa jest jednym z najbardziej niepokojących i bolesnych w kręgach 

rosyjskiej emigracji. Bardzo wielu Rosjan kończy swe życie samobójstwem. Wielu, nawet 

jeśli jeszcze nie próbowało się zabić, nosi w sobie myśl o samobójstwie. Utrata wszelkiego 

sensu życia, oderwanie od ojczyzny, załamanie się nadziei, samotność, nędza, choroby, 

gwałtowna zmiana pozycji społecznej, gdy człowiek, należący do wyższych klas, staje się 

prostym robotnikiem, oraz brak wiary w możliwość polepszenia swojej sytuacji w przyszłości 

– wszystko to bardzo sprzyja epidemii samobójstw. Samobójstwo, jako zjawisko 

indywidualne, istniało w każdych czasach, niekiedy jednak staje się ono zjawiskiem 

społecznym i takim właśnie jawi się w naszych czasach, w kręgach emigracyjnych, w których 

wytworzyła się dla niego bardzo sprzyjająca, zbiorowa atmosfera. Samobójstwo bywa 

zaraźliwe, a zabijający się człowiek dokonuje aktu społecznego, popycha innych na tą samą 

drogę, tworzy psychiczną atmosferę rozkładu i upadku. Samobójca nie ma do czynienia 

jedynie z samym sobą i dlatego gwałtowne zniszczenie własnego życia ma znaczenie nie 

tylko dla niego jednego. Samobójca wywołuje fatalne zdecydowanie u innych, sieje śmierć. 

Samobójstwo należy do tych złożonych zjawisk życia, które wywołują dwojaki stosunek. Z 

jednej strony, sam człowiek, który ze sobą skończył, wzbudza głębokie współczucie w 

odniesieniu do jego osoby, litość wywołaną przeżytymi przez niego mękami. Jednak sam fakt 

samobójstwa powoduje przerażenie, osądzenie go jako grzech, a nawet jako zbrodnię. Bliscy 

często chcą ukryć ten straszny fakt. Można współczuć samobójcy, nie wolno jednak 
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przychylnie i życzliwie spoglądać na samobójstwo. Cerkiew odmawia samobójcy 

chrześcijańskiego pochówku, uznaje się go za przeznaczonego na wieczne zatracenie. W 

swym stosunku do tego zagadnienia, kanony cerkiewne są zbyt okrutne i bezlitosne i w 

praktyce zmuszone są złagodzić opinię. Jednakże, w tym okrucieństwie i bezlitosności 

zawiera się swoista metafizyczna głębia. Samobójstwo wywołuje pełne grozy, niemal 

nadnaturalne uczucie jako naruszenie praw Boskich i ludzkich, jako gwałt dokonany nie tylko 

na życiu, ale także na śmierci.  

 Samobójstwa Rosjan w atmosferze emigracji mają znaczenie nie tylko 

psychologiczne, ale i historyczne. Oznaczają one osłabienie i rozpad rosyjskiej siły, pokazują, 

że Rosjanie nie wytrzymują historycznej próby. Walczyć z nim można przede wszystkim 

poprzez wzmocnienie poczucia i świadomości swojej godności, swojego powołania. 

Rosjanin, odczuwszy dopiero co fatalny pociąg do samobójstwa, nie jest w stanie wzbudzić w 

sobie zbyt surowego i bezwzględnego osądu siebie samego. W przypadku surowego i 

bezwzględnego nastawienia do jego osoby, zawsze odpowie wam, że znajdujecie się w 

bardziej uprzywilejowanej i szczęśliwej sytuacji i dlatego nie rozumiecie męki i 

beznadziejności jego życia. Przede wszystkim, należy zrozumieć człowieka, zrozumieć 

współczująco, postawić się w jego położeniu. A oto, co przede wszystkim trzeba pojąć. 

Trudno, bardzo trudno jest żyć człowiekowi w izolacji, samotnie, w oderwaniu od będącej 

jego źródłem rodzimej ziemi, czuć się wrzuconym w nieogarniony, ciemny ocean obcej mu i 

strasznej egzystencji. Ponadto, jeśli życia człowieka nie ogrzewa wiara, jeśli nie odczuwa on 

bliskości i pomocy Boga oraz zależności swojej egzystencji od dobrej siły, trudność staje się 

nie do zniesienia. Najstraszniejsza dla człowieka jest sytuacja, gdy cały otaczający go świat 

jawi się jako obcy, wrogi, zimny, obojętny na nędzę i nieszczęście. Człowiek nie może żyć w 

lodowatym chłodzie, potrzebuje ciepła. Rosyjska młodzież, rozproszona po całym świecie, 

nierzadko czuje się rzucona na łaskę losu, pozbawiona opieki, pozostawiona sama sobie z jej 

ograniczonymi siłami. Walczy, próbuje bronić swojego życia, lecz niekiedy opada z sił, traci 

siły potrzebne do sprzeciwu, nie wytrzymuje zbyt ciężkich prób. Przyczyną skłonności do 

samobójstwa na emigracji jest nie tylko nędza materialna, brak zabezpieczenia na przyszłość, 

choroba, lecz, w znacznie większym stopniu, przerażenie wywołane myślą, że zawsze, do 

końca dni, przyjdzie żyć w obcym i zimnym świecie i że życie w nim nie ma sensu i celu. 

Człowiek jest w stanie znosić cierpienia, ma więcej siły niż mu się wydaje, w wystarczający 

sposób dowodzą tego wojny i rewolucje. Jednakże, trudno jest człowiekowi znieść 

bezsensowność cierpienia. Nietzsche powiedział, że człowiek nie tyle nie może znieść 

cierpienia, co jego bezsensowności. Cierpienie, którego sens i cel zostały uświadomione, jest 
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całkowicie inne od cierpienia bezcelowego i bezsensownego. Heroiczne przeżywanie 

najcięższych prób zakłada świadomość sensu u poddawanego próbie. 

 Rewolucja rosyjska przyniosła ludziom niezliczoną ilość cierpień, jest ona wielką 

próbą ducha. Otóż, żeby wytrzymać taką próbę, znieść takie cierpienia, trzeba uświadomić 

sobie, że to, co przechodzimy posiada jakiś sens, że nie jest czystym bezsensem i stratą. 

Błędny stosunek do rewolucji, który traktuje ją jak czysty bezsens, jak zupełnie zewnętrzne 

nieszczęście, zadające cios życiu ludzi, jak przypadkowe zrodzenie gromadki łotrów, 

doprowadza do zaistnienia duchowo dekadenckich nastrojów w kręgach emigracyjnych, 

odczuwania zupełnego braku sensu życia i popycha do gwałtownego jego zakończenia. 

Jednak taki pogląd na nieszczęścia rewolucji jest całkowicie zewnętrzny, nie jest spojrzeniem 

duchowym, religijnym, lecz materialistycznym, mieszczańskim. W rzeczywistości, rewolucja 

to bardzo poważny i tragiczny, wewnętrzny moment losów narodów, losów każdego z nas. 

Rewolucja jest wydarzeniem historycznym dziejącym się w nas i z nami. Jakkolwiek byśmy 

się do niej odnosili, jakkolwiek oburzalibyśmy się na jej zły wymiar, bynajmniej nie jest ona 

czymś dla nas zewnętrznym i całkiem bezsensownym w naszym życiu. Bezsensowne jest to, 

co pozostaje dla nas całkowicie zewnętrznym, w żaden sposób wewnętrznie nie związanym z 

naszym życiem. Przecież i do nieszczęść i prób w życiu osobistym – śmierci bliskich nam 

osób, chorób, biedy, rozczarowania ludźmi, którzy wydawali się być naszymi przyjaciółmi i 

zdradzili nas, należy ustosunkować się jak do zjawisk mających sens dla indywidualnego 

losu, odnosić się jak do wydarzeń wewnętrznych, a nie zewnętrznych, tzn. pochodzić do nich 

w sposób duchowy. To właśnie jest religijny stosunek do życia. Trzeba również wspomnieć o 

nieszczęściach historycznych: wojnach, rewolucjach, utracie ojczyzny, degradacji społecznej. 

Rewolucja to kara za grzechy przeszłości i jednocześnie odkupienie. Mówi ona o wspólnej 

winie. Nikt nie może czuć się wyłączonym ze wspólnej winy, ze wspólnego losu. Jedynie 

przeżywanie winy czyni rewolucję znośną. Rewolucja zawsze oznacza, że siły dobra nie 

okazały się twórcze w życiu, nagromadziło się wiele zła i trucizny, konieczne jest odrodzenie 

poprzez katastrofę i działanie złych sił, jeśli taka przemiana nie dokonuje się w wyniku 

działania dobrej, duchowej siły. Człowiek może żyć na emigracji, być nieprzejednanym 

wrogiem zła bolszewizmu, jednak i on powinien odczuwać i przyznać, że rewolucja to 

wewnętrzne wydarzenie, mające miejsce w nim i z nim oraz, że jej sens może mieć ogromne 

znaczenie dla historycznego losu narodu, jakkolwiek całkowicie niewspółmierny z tym, w 

czym widzą go sami działacze rewolucji. Duchowe przygnębienie i utrata sensu życia zostaną 

przezwyciężone wtedy, gdy uświadomimy sobie, że żyjemy w epoce wielkiego, 

historycznego kryzysu i przełomu, nadchodzi nowy okres historii, stary świat rozpada się i 
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tworzy nowy, nieznany jeszcze świat. Każdy człowiek powołany jest do tego, żeby być 

czynnym, działać w tym procesie. Od duchowej siły, którą przejawi, zależy przyszłość. 

Jednakże, takie epoki rodzą ogrom cierpień. Owe cierpienia nie są bezsensowne i bezcelowe. 

Cokolwiek by się stało trzeba przezwyciężyć apatyczny, demoralizujący nastrój wśród 

rosyjskiej emigracji, szczególnie wśród młodzieży. Te rozkładające i rozbijające nastroje 

rodzą się z fałszywego spojrzenia na doświadczenia rewolucji, z rozczarowania starymi 

sposobami walki z bolszewizmem, z błędnych idei, przeszkadzających w sposób duchowy 

przeżyć rewolucję. Walka przeciwko apatii, dekadencji i skłonności do samobójstwa to 

przede wszystkim walka przeciwko psychologii beznadziejności i rozpaczy, walka o duchowy 

sens życia, który nie może zależeć od przemijających, zewnętrznych wydarzeń. 

 

II. 

 

 Samobójstwo jest zjawiskiem psychologicznym i żeby je zrozumieć, należy zrozumieć 

duchowy stan człowieka, który zdecydował się skończyć z sobą. Samobójstwo następuje w 

szczególnej, wyjątkowej minucie życia, gdy czarne fale zalewają duszę i niknie wszelki 

promień nadziei. Psychologia samobójstwa to przede wszystkim psychologia beznadziejności. 

Brak nadziei jest strasznym ograniczeniem świadomości, gaśnięciem dla niej całego bogactwa 

Bożego świata, gdy słońce nie świeci i gwiazd nie widać, i zamykaniem życia w jednym, 

ciemnym punkcie, niemożnością wyjścia z niego, wyjścia poza siebie w Boży świat. Gdy jest 

nadzieja, można znieść nawet najstraszniejsze doświadczenia i męki, tracąc nadzieję człowiek 

skłania się ku samobójstwu. Beznadzieja oznacza brak możliwości wyobrażenia sobie innego 

stanu, jest ona zawsze złą nieskończonością męki i cierpienia, to znaczy wyprzedzeniem 

wiecznych mąk piekielnych, od których człowiek chce się uwolnić odebraniem sobie życia. 

Dusza zostaje całkowicie opętana przez jeden stan, jeden zamiar, jedną rozpacz, którymi 

zasnuwa się całe życie, cały świat. Samobójca zamknięty jest w swoim „ja”, „zakorkowany” 

w sobie, w jednym, ciemnym punkcie własnego „ja” i jednocześnie nie posługuje się własną 

wolą, nie rozumie szatańskiej metafizyki samobójstwa. Człowiek przeżywa mękę 

nieszczęśliwej miłości. W jednym punkcie zagęszcza się ciemność i wypiera całą 

różnorodność życia. Człowiek widzi wyłącznie nieskończoność, wieczność nieszczęśliwej 

miłości. W niczym nie widzi żadnego sensu i dlatego też nie widzi niczego ujmującego, 

przyciągającego w swoim życiu. Przestaje widzieć sens istnienia całego świata, wszystko 

odmalowane jest dla niego ciemnym kolorem beznadziejnej bezsensowności, wszystko, co 

rozsądne, rozumne zostaje wyparte. Problem samobójstwa to kwestia tego, że człowiek 
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wpada w ciemne otchłanie, z których nie może się wydostać. Człowiek chce odebrać sobie 

życie, ale chce pozbawić siebie życia właśnie dlatego, że nie może wyjść poza siebie, jest 

pogrążony w sobie. Wyjść poza siebie może jedynie poprzez uśmiercenie siebie samego. 

Życie takie, zamknięte w sobie samym, zamknięte w „samości”, samotności, jest męką nie do 

zniesienia. Samobójca to zawsze egocentryk, nie ma już dla niego Boga, nie ma świata, ani 

innych ludzi, jedynie on sam. Nie istnieją dla niego także ludzie, z powodu których decyduje 

się on skończyć z sobą. Przezwyciężyć wolę i pęd ku samobójstwu oznacza zapomnieć o 

sobie, przezwyciężyć egocentryzm, zamknięcie w sobie samym, oznacza myślenie o innych i 

innym, spojrzenie na Boży świat, na niebo pełne gwiazd, na cierpienia innych ludzi i na ich 

radości. Pokonać wolę skłaniającą do samobójstwa można przestając myśleć głównie o sobie i 

swoim. W życiu ludzi pojawiają się niebezpieczne, mroczne punkty, w których zagęszcza się 

ciemność. Jeśli człowiekowi uda się wyrwać, uciec z tego punktu, wymknąć z siebie, zostaje 

wybawiony i wola pchająca go w stronę samobójstwa może zaniknąć. Oto dlaczego w takich 

minutach tak ważna bywa pomoc człowiekowi, wybawić może wypowiedziane słowo lub 

nawet spojrzenie, dające poczuć, że ten człowiek nie jest sam na tym jasnym świecie, który 

stał się dla niego mrocznym. Psychologia samobójstwa to psychologia zamykania się 

człowieka w samym sobie, w swojej indywidualnej ciemności. Można nawet powiedzieć, że 

gdy człowiek znajduje się w stanie egocentryzmu, wyjątkowo skupiony na sobie, na swoich 

cierpieniach i męczarniach, gdy zatraca realny stosunek i relacje z innymi i innym, zawsze 

znajduje się w ciemności, w mrocznym lochu, jamie, która okazuje się nie mieć dna. Dla 

mnie, wszelkie światło, jasność zakłada istnienie innego i innych, przede wszystkim zaś 

zakłada istnienie Słońca świata. Oto dlaczego taka straszna jest samotność i opuszczenie dla 

człowieka, który nie dostrzega i nie czuje Boga. Wówczas, otwiera się bezdenna, czarna 

czeluść. Zewnętrzną samotność i opuszczenie można znieść jedynie z Bogiem. Jedną z dróg 

walki z nastrojami rezygnacji, apatii, pociągającymi do samobójstwa, jest duchowa jedność 

ludzi, duchowa wspólnota. Wielkie zadanie ludzkiej egzystencji polega na tym, żeby 

człowiek nauczył się wychodzić poza siebie, ze stanu skupienia na własnej osobie, ku innym 

ludziom i światu, ku wartościom, mającym wyższe znaczenie, a gdy wtedy człowiek zagłębi 

się w siebie, odnajduje nie wyłącznie siebie lecz i to, co bliższe niż on, odnajduje Boga. 

Psychologia samobójstwa nie zna wychodzenia poza siebie ku innym, dla niej wszystko traci 

wartość. W głębi człowieka widzi ona nie Boga, a ciemną pustkę. Oto dlaczego psychologia 

samobójstwa nie jest stanem duchowym. 

 Jednakże, byłoby wielkim uproszczeniem rozpatrywać samobójstwo jako zjawisko 

zawsze jednorodne. Istnieją bardzo zróżnicowane typy samobójstw i samobójcy wywołują 
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różne opinie i odczucia. Ludzie zabijają się z powodu nieszczęśliwej miłości, wielkiego lęku 

lub nieszczęśliwego życia rodzinnego; zabijają się z powodu utraty smaku i chęci życia, 

bezsilności; targają się na życie z powodu hańby i utraty honoru, utraty stanu i nędzy; 

popełniają samobójstwo, żeby uniknąć zdrady i podstępu; zabijają się z powodu nie dającej 

nadziei choroby i strachu przed cierpieniami. Odebrał sobie życie człowiek, którego bardzo 

szanowałem i lubiłem, uważałem go za jednego z najlepszych ludzi. Przyczyną jego 

samobójstwa była nie dająca nadziei choroba. Nie osądzam go. Gdy człowiek zabija się, 

dlatego, że czekają go tortury i boi się dopuścić się zdrady, to nie jest to w istocie rzeczy 

samobójstwo. Samobójstwo może zdarzyć się z powodu doświadczanej bezsilności, a także z 

nadmiaru sił. Psychologia samobójstwa jest tak dziwna, że bywały przypadki, gdy ludzie 

zabijali się ze strachu przed zarażeniem cholerą. W tym przypadku, chcieli oni przerwać 

nieznośne uczucie strachu, które jest straszniejsze od śmierci. Samobójstwa można dokonać 

także z pobudek estetycznych, z pragnienia, aby umrzeć pięknie, umrzeć jako młody, z chęci 

wywołania szczególnej sympatii w stosunku do siebie. Pokusa piękna samobójstwa bywa 

silniejsza w czasie niektórych epok i jest zaraźliwa. Samobójstwo Jesienina, najwspanialszego 

po Błoku rosyjskiego poety, wywołało kult jego osoby. Stał się on jakby kwintesencją 

dekadenckich nastrojów, idealizujących piękno samobójstwa. Jednak, jakie by różnorodne nie 

były motywy samobójstwa i ich duchowe zabarwienie, zawsze oznacza ono przeżywanie 

rozpaczy i utratę nadziei. Wyjątek można by uczynić w odniesieniu do Rzymian czasów 

upadku, którzy, jak Petroniusz, pod przymusem przerywali swoje życie z pełnym 

opanowaniem, filozoficznie, a nie pod wpływem afektu. I w tym zjawisku jest podglebie 

głębokiej beznadziejności, ale ono nie jest w ogóle charakterystyczne dla naszych czasów i 

dla rosyjskiego środowiska. Silne namiętności, rodzące nierozwiązywalne konflikty życia, 

nierzadko wiodą ku samobójstwu – miłość do kobiety, zazdrość, gry hazardowe, żądza 

władzy, namiętność do coraz większych zysków materialnych, uczucie zemsty i gniewu. Ten 

typ samobójstwa może być wydzielony jako szczególna kategoria i w niej samobójstwo nie 

jest traktowane jako zjawisko społeczne. Jednak, mnie teraz najbardziej interesuje taki typ 

samobójstwa, który można nazwać zjawiskiem społecznej słabości i upadku.  

 Samobójstwo w odniesieniu do jego natury to odrzucenie trzech kardynalnych cnót 

chrześcijańskich – wiary, nadziei i miłości. Samobójca jest człowiekiem, który utracił wiarę, 

Bóg przestał być dla niego realną, dobrą siłą, kierującą życiem. Jest on także człowiekiem, 

który stracił nadzieję, upadłym w grzech przygnębienia i rozpaczy i to ponad wszystko. 

Wreszcie, jest on człowiekiem nie odczuwającym miłości, myślącym o sobie, a nie o innych, 

o bliźnich. Oczywiście, bywają sytuacje, gdy człowiek postanawia uciec od życia, żeby nie 
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być ciężarem dla swoich bliźnich. Jest to wyjątkowy rodzaj samobójstwa, nietypowy, nie 

opierający się egoizmie i fałszywym poglądzie na życie, spowodowany jest przez nie dającą 

nadziei chorobę, doświadczanym niedomaganiem lub utratą zdolności do pracy. Niektórzy 

uciekali od życia, żeby ustąpić miejsca innym, nawet swoim konkurentom. We wszystkich 

przypadkach, wiara, nadzieja i miłość zwyciężają nastroje skłaniające ku samobójstwu. Nawet 

jedna z tych kardynalnych cnót chrześcijańskich może wybawić człowieka od zguby. 

Samobójca w przeważających formach tego zjawiska to człowiek już w nic nie wierzący, nie 

mający na nic nadziei i niczego nie kochający. Nawet samobójstwo z powodów erotycznych 

bardziej świadczy o miłości do siebie samego niż do drugiego człowieka. A sama miłość do 

innego człowieka bywa w tym przypadku grzechem idolatrii. W tej mrocznej chwili swojego 

życia, gdy decyduje się skończyć ze sobą, człowiek nie wierzy, nie ma nadziei, nie kocha. 

Jeśli uda mu się uciec z tego ciemnego czasu i punktu, minąć go, przetrwać, mogą się w nim 

obudzić zarówno wiara, jak nadzieja i miłość. Jednak on uznał ową mroczną chwilę za całe 

życie, całą egzystencję. W następnym momencie, nadzieja mogłaby się narodzić, lecz on nie 

dożył do tego następnego momentu. W tym zawiera się wielka tajemnica i paradoks czasu. 

Jedna chwila może wchłonąć całą wieczność i to, co przeżyte w tej chwili niejako wypełnia 

sobą całą egzystencję. Do tego strasznego momentu była w człowieku nadzieja i wróciłaby w 

następnym momencie, jednak on uznał mroczny moment za wieczność i postanowił tę 

wieczność unicestwić, zgasić istnienie. W istocie rzeczy, człowiek nigdy nie chce się zabić, to 

zresztą niemożliwe bowiem człowiek należy do wieczności, on chce unicestwić jedynie 

chwilę, uznaną przez niego za wieczność, w jednej sekundzie chce zniszczyć cały byt i za ten 

zamach na wieczność przed wiecznością właśnie odpowiada. Nieudane samobójstwo 

doprowadza niekiedy do odrodzenia się życia, jakby wyzdrowienia po ciężkiej chorobie. Z 

pozoru, samobójstwo może sprawiać wrażenie siły. Nie łatwo jest skończyć ze sobą, 

potrzebne do tego szalone zdecydowanie. Jednak w rzeczywistości, samobójstwo nie jest 

przejawem siły ludzkiej osobowości, ono dokonuje się pod wpływem nieludzkiej siły, która 

za człowieka wykonuje ten straszny i trudny uczynek. Mimo wszystko, samobójca to 

człowiek opętany. Opętany jest przez obejmującą go ciemność i utracił wolność. To typowe 

zjawisko. Samobójstwo to również przejaw małoduszności, odmowa wykazania duchowej 

siły i zniesienia próby, jest ono zdradą życia i jego Twórcy. Psychologię samobójstwa nazwać 

więc można psychologią żalu, żalu do życia, innych ludzi, świata, Boga. Jednakże, 

psychologia żalu do kogoś, obrażania się, to psychologia niewolnicza. Przeciwną do niej jest 

psychologia winy, którą określić należy jako psychologię wolnego i odpowiedzialnego 
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istnienia. W świadomości winy ujawnia się większa siła niż w świadomości rozżalenia, 

obrażania się.  

 

III. 

 

 Czy samobójstwo oznacza brak miłości do życia i jego dóbr? Powierzchownie 

traktowane, samobójstwo może wywierać wrażenie utraty wszelkiego smaku i radości 

ziemskiego życia, ostatecznej obojętności na nie. Jednak w rzeczywistości wygląda to inaczej. 

W większości przypadków różnego rodzaju, samobójstwo jest przejawem nie przenikniętej 

światłem miłości do ziemskiego życia i jego dóbr. Samobójca to człowiek, który utracił 

wszelką nadzieję, że dobra życia mogą zostać mu dane. Nienawidzi swego nieszczęśliwego, 

bezsensownego życia, a nie ziemskiego życia w ogóle, nie dóbr życia jako takich, w 

ogólności. Chciałby bardziej szczęśliwej i sensownej ziemskiej egzystencji, ale zwątpił w jej 

możliwość. Psychologia, która prowadzi do samobójstwa to w najmniejszym stopniu 

psychologia zobojętnienia na dobro ziemskiego życia. Ludzie ascetycznego pokroju, 

natężonego życia duchowego, zwróceni ku innemu światu, ku wieczności, nigdy nie kończą 

życia samobójstwem. Odwrotnie, żeby mogła zaistnieć psychologia samobójstwa, potrzebny 

jest wielki zwrot w stronę tego, co czasowe i ziemskie, zapomnienie o wieczności i niebie. W 

psychologii samobójstwa, właśnie to, co czasowe stało się wiecznym, a to, co wieczne znikło, 

mianowicie ziemskie życie z jego dobrami jest jedyną istniejącą egzystencją i żadnej innej nie 

ma. Psychologia samobójstwa bynajmniej nie oznacza pogardy dla świata i dla dobrego życia 

w świecie. Wręcz odwrotnie, oznacza ona niewolnicze poddanie się światu. Człowiek 

duchowo wolny od władzy świata nigdy nie mógłby doświadczyć stanu rozpaczy i 

beznadziejności, które wiodą do samobójstwa. Wie on bowiem, że autentyczną radość dają 

nie dobra świata, lecz rozwój, wzrastanie w życiu duchowym i bliskości Boga, że autentyczne 

życie to wnikanie w wieczność. Jednak, człowiek wnikający w wieczność nigdy nie zapragnie 

siłą, gwałtownie zakończyć swojego życia w czasie. Wolność od świata pozwala wzrastać w 

życiu duchowym. Kiedy człowiek kończy życie samobójstwem, to zabija go właśnie świat, 

który stał się dla niego zbyt gorzkim w tym momencie, gdy słodycz świata uznał on za 

jedyne, właściwe i autentyczne życie. Trucizna, którą człowiek w porywie rozpaczy zażywa, 

kula, którą strzela sobie w czoło, rzeka, do której się rzuca, wszystko to jest unicestwiającym 

go „światem”, we władzy którego się znajduje. Gdy człowiek głęboko i egzystencjalnie 

przeniknięty zostaje refleksją, że życie na tym świecie, w tym czasie nie jest jedynym i 

ostatecznym życiem, że istnieje inne, wyższe, wieczne życie, nigdy nie przyjdzie mu do 
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głowy myśl, aby ze sobą skończyć. Wówczas, przed człowiekiem staje nie mające końca 

zadanie wnikania i wrastania w wieczność, duchowego wznoszenia się, wyzwolenia spod 

władzy złego, nieszczęśliwego, bezsensownego życia świata. Przezwyciężyć wolę 

popychającą do samobójstwa oznacza pokonać władzę „świata” nad swoim losem. Oto w 

czym zawiera się główny paradoks samobójstwa. Samobójca to człowiek, który w 

najmniejszym nawet stopniu nie jest zdolny do poświęcenia swojego życia, zbyt jest do niego 

przywiązany i pogrążony w jego mrokach. Samobójstwo to pogrążenie się człowieka w siebie 

i niewolnicze poddanie się światu. Samobójstwo jest egoistyczne i stanowi przeciwieństwo 

poświęcenia swojego życia w imię innych i dla innych, dla jakiejkolwiek idei, w imię swojej 

wiary. Jeśli człowiek, podejmujący decyzję skończenia ze sobą byłby jeszcze zdolny do 

ofiary, do poświęcenia, pozostałby przy życiu, zdobyłby się na poświęcenie, przyjmując trudy 

życia. Jeśli samobójca, w decydującej minucie, zdolny byłby myśleć o innych i poświęcić się 

dla nich, jego ręka zadrżałaby i jego życie zostałoby ocalone. Władza świata nad samobójcą 

wyraża się nie w tym, że jest w stanie myśleć o świecie, uwalniając się od siebie, zapominając 

o sobie, lecz w tym, że on cały pochłonięty jest cierpieniami, które przynosi mu świat oraz 

rozpaczą z powodu tego, że świat nigdy nie da upragnionych dóbr. Oznacza to, że wobec 

świata nastawiony jest egocentrycznie. A egocentryczne nastawienie to zawsze źródło 

zniewolenia, niewolnictwa. Utrata smaku życia i świata, gdy wszystko staje się nieznośnie 

nudnym, wywołuje samobójcze nastroje, jednak nie znaczą one, że człowiek jest wolny od 

władzy świata. Człowiek chciałby, żeby świat miał dla niego smak, podniecał go, przyciągał, 

i męczy się, gdyż to już przeszłość i jest niemożliwe. W tym przywiązanie do świata, choć w 

negatywnej formie, pozostaje w całej swej pełni. Oczywiście, historia zna samobójstwa z 

obowiązku, niewolników, gdy zmarł ich pan, żon, gdy zmarł ich mąż. Te samobójstwa, co 

oczywiste, nie są egocentryczne, ale i zupełnie nie charakterystyczne dla współczesnej, 

najbardziej typowej psychologii samobójstwa.  

 Samobójstwo to nie tylko pogwałcenie życia, lecz także pogwałcenie śmierci. W 

samobójstwie nie ma wolnego przyjęcia śmierci w godzinie zesłanej przez siłę wyższą. 

Samobójca uważa się za jedynego pana swojego życia, nie chce znać Tego, Kto stworzył 

życie i od Którego zależy śmierć. Wolne przyjęcie śmierci jest jednocześnie przyjęciem 

krzyża życia. Śmierć jest więc ostatnim krzyżem życia. W większości przypadków, 

samobójca uważa, że jego krzyż jest cięższy niż innych. Ale nikt nie może rozstrzygnąć czyj 

krzyż jest najcięższy. Nie ma tu żadnego obiektywnego kryterium do porównywania. Każdy 

człowiek niesie swój indywidualny krzyż, inny niż drugiego człowieka. Samobójstwo jest nie 

tylko fałszywym i grzesznym stosunkiem do życia, lecz również fałszywym i grzesznym 
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odniesieniem się do śmierci. Śmierć to wielka tajemnica, tak samo głęboka jak narodziny. 

Tak więc, samobójstwo nazwać można brakiem szacunku dla tajemnicy śmierci, 

nieobecnością religijnej czci, którą powinna ona wywoływać. W gruncie rzeczy, człowiek 

przez całe życie powinien przygotowywać się do śmierci. Doniosłość i jakość osiągnięć jego 

życia określa to, czy jest on przygotowany do śmierci. Przygotowywanie się do śmierci 

absolutnie nie oznacza umierania, osłabiania i niszczenia swojego życia, wręcz odwrotnie, 

oznacza poprawianie swojego życia, wprowadzanie go w wieczność. Jednakże, w 

rzeczywistości ludzie rzadko bywają przygotowani do śmierci, często są niegodni śmierci. 

Chrześcijański stosunek do śmierci jest bardzo złożony i pozornie dwuznaczny. Życie to 

największe dobro, darowane przez Stwórcę. Śmierć natomiast to największe i najgorsze zło. 

Jednak śmierć jest nie tylko złem. Wolne przyjęcie śmierci, wolne poświęcenie życia jest 

dobrem i godnością. Chrystus poprzez śmierć samą śmierć podeptał. Śmierć posiada także 

wybawiające znaczenie. Wyobrazić sobie nasze grzeszne i ograniczone życie jako 

nieskończone to koszmar. Poprzez śmierć idziemy ku zmartwychwstaniu w nowym życiu. 

Samobójstwo bezpośrednio przeciwstawia się Chrystusowemu Krzyżowi, Golgocie, jest ono 

odmową krzyża, zdradą Chrystusa. Dlatego jest głęboko sprzeczne z chrześcijaństwem. Obraz 

samobójcy sprzeczny jest z obrazem Ukrzyżowanego za prawdę. A psychologia samobójstwa 

nie ma niczego wspólnego z psychologią odkupiającej ofiary. Odkupiająca ofiara opiera się 

na wolności. Samobójca jednak nie zna wolności, nie zwyciężył świata, lecz to świat go 

pokonał. Chrystus pokonał świat i przygotował drogę do powszechnego zwycięstwa nad 

śmiercią i do zmartwychwstania. Wolna ofiara krzyża to droga ku wiecznemu życiu. 

Samobójstwo natomiast jest ścieżką ku wiecznej śmierci, wyrzeka się zmartwychwstania.  

 Genialna dialektyka samobójstwa wyjaśniona została przez Dostojewskiego w 

„Biesach”, w postaci Kiriłowa. Kiriłow opętany jest przez ideę człowiekoboga. Człowiek 

powinien stać się Bogiem. Jednak, żeby stać się Bogiem, człowiek powinien zwyciężyć w 

sobie strach przed śmiercią, powinien świadomie i w wolności zabić się. Kiriłow postanawia 

zabić się bynajmniej nie dlatego, że subiektywnie przeżywa stan beznadziejności i rozpaczy, 

jego samobójstwo powinno być metafizycznym eksperymentem, w którym człowiek 

utwierdzi się w przekonaniu o swojej sile, w tym, że jest jedynym panem życia i śmierci. Nie 

zna innego pana, Boga, i dlatego sam ustanawia siebie bogiem. Bóg istniał dla człowieka 

tylko dlatego, że odczuwał on strach. Idea samobójstwa Kiriłowa ma charakter 

apokaliptyczny, poprzez niego zwyciężony zostaje czas. Czas zatrzyma się i nastąpi 

wieczność. Kiriłow to człowiek „idei”, nie kieruje się żadnymi niskimi pobudkami, nie zna 

strachu. I oto postać Kiriłowa, według swojego mniemania ascety, człowieka czystego, we 
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wszystkim przeciwstawia się postaci Chrystusa. Człowiekobóg nawet powinien być we 

wszystkim przeciwstawny Bogoczłowiekowi. Ostatnim słowem metafizycznego samobójstwa 

Kiriłowa jest śmierć. Ostatnim słowem krzyżowej ofiary Chrystusa jest życie, 

zmartwychwstanie. Kiriłow czyni bezsilny, metafizyczny gest, nie ma mocy swoją śmiercią 

podeptać śmierć, nie posiada siły, aby przezwyciężyć czas i wejść w wieczność. Samobójstwo 

Kiriłowa jest ułomne, kalekie, tak jak i wszelkie samobójstwa, nie ma w nim promienia 

światła. A on – najbardziej szlachetny i wywyższony spośród samobójców. Natomiast, 

ukrzyżowanie Chrystusa, które było największym łotrostwem tych, którzy Go ukrzyżowali, 

promienieje światłem, przynosi światu zbawienie i zmartwychwstanie. Poprzez metafizyczny 

eksperyment Kiriłowa, Dostojewski ukazuje, że samobójstwo w swojej naturze jest 

ateistyczne, jest odrzuceniem Boga, postawieniem siebie na miejscu Boga. Oczywiście, 

większość ludzi, kończących życie samobójstwem, nie ma metafizycznych myśli Kiriłowa, 

znajdują się w stanie afektu i nie rozmyślają. Jednak, nie zdając sobie z tego sprawy, stawiają 

się na miejscu Boga, bowiem uważają siebie za jedynych panów życia i śmierci, co oznacza, 

że w praktyce umacniają ateizm. Ubóstwienie człowieka, człowiekobóstwo może krańcowo 

przejawić się tylko w gwałtownej śmierci. W tym miejscu, zbliżamy się do pytania o relację 

między gwałtowną śmiercią i zabójstwem. Czy samobójstwo jest zabójstwem? 

 Jeżeli śmierć może być nie tylko złem, ale i drogą ku zmartwychwstaniu, to zabójstwo 

jest czystym złem, najstraszniejszym złem. Samobójstwo to zabójstwo żywej istoty, Bożego 

stworzenia. Ci, którzy nie widzą w tym zabójstwa, opierają się na twierdzeniu, że zabójstwo 

to unicestwienie cudzego, nie należącego do mnie życia. Moje życie należy do mnie i dlatego 

mogę je zniszczyć, nie dokonując zabójstwa. Podobnie, jak nie mogę dokonać kradzieży w 

odniesieniu do należącej do mnie rzeczy. Jednak jest to fałszywy i powierzchowny pogląd. 

Moje życie jest nie tylko moim, do którego posiadam absolutne prawo własności, ale i 

cudzym życiem, ono jest przede wszystkim życiem należącym do Boga, który jako jedyny 

posiada na nie absolutne prawo własności, ono jest także życiem moich bliskich, innych ludzi, 

mojego narodu, społeczeństwa, wreszcie całego świata, który mnie potrzebuje. Generalnie, 

zasada absolutnego prawa prywatnej własności jest fałszywą zasadą. Rzymskie pojmowanie 

prawa własności nie jest chrześcijańskim rozumieniem. Klasyczna formuła rzymskiego 

pojmowania prawa prywatnej własności głosi: dominium est jus utendi, fruendi, abutendi re 

sua quatentus juris ratio patitur, co oznacza, że własność jest prawem nie tylko posługiwania 

się rzeczą w dobru, lecz także złego posługiwania się nią, robienia z nią co się chce. Jednakże, 

prawo absolutnej własności nie obowiązuje w stosunku do rzeczy, nieożywionych 

przedmiotów, należących do człowieka. Od niewolnictwa i prawa feudalnego powinni zostać 
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oswobodzeni nie tylko ludzie, ale i przedmioty. Przecież z punktu widzenia obowiązującego 

prawa, mogę łamać i niszczyć należące do mnie przedmioty i nie pociągną mnie za to do 

odpowiedzialności, nie wtrącą do więzienia. Duchowo, moralnie, religijnie, nie mam żadnego 

prawa czynić tego, co mi się podoba z należącymi do mnie rzeczami, obchodząc się z nimi 

źle, niszcząc je i dewastując. Nie posiadam absolutnego prawa względem rzeczy, powinienem 

używać ich w dobru i dla dobra, a nie wykorzystywać w złu, powinienem obchodzić się z 

nimi po bożemu. Przecież, jeśli nawet zacznę zbyt gwałtownie niszczyć należące do mnie 

przedmioty, łamać moje meble, rozbijać naczynia, szyby w moim domu, rozrywać na części 

własną odzież, z pewności poddadzą mnie medycznej obserwacji i umieszczą w szpitalu. 

Moje prawo własności wobec rzeczy jest względne, a nie absolutne, rzeczy należą również do 

Boga i moich bliźnich, i całego świata, nierozerwalną część którego stanowią. Jeżeli nawet z 

własnym ołówkiem, książką, ubraniem nie mogę postępować tak, jak mi się podoba, to tym 

bardziej nie mogę tego czynić z własnym ciałem, życiem, bardziej wartościowymi niż 

przedmioty. Umacnianie prawa absolutnej, prywatnej własności to fałszywy i 

niechrześcijański indywidualizm.  

 Człowiek powinien kochać siebie samego jako Boże stworzenie. Zbyt wielki brak 

miłości i pogarda wobec siebie samego, zazwyczaj towarzyszące podrygiwaniom miłości 

własnej, ambicji (miłość własna, ambicja nie jest tym samym co miłość do siebie samego w 

należytym słowa znaczeniu, wręcz odwrotnie), są grzesznym stanem, odrzuceniem Bożego 

stworzenia, Bożego obrazu i podobieństwa, Bożej idei. Powiedziano: „miłuj bliźniego, jak 

siebie samego”. A to zakłada także miłość do siebie samego, która bynajmniej nie jest 

egoizmem. Bez takiej miłości do siebie niemożliwa byłaby ofiara, poświęcenie, miłość do 

bliźniego. I dlatego w samobójstwie obecny jest egoizm i egocentryzm, samopogrążenie się i 

samopochłonięcie, nieobecna jest miłość do siebie jako należącej do Boga istoty. Gdy 

człowiek nienawidzi siebie i jest przeciwny sobie, gdy chce siebie zniszczyć, to nie wybaczy 

tego nikomu. Inni ludzie i cały świat Boży stają się w jego oczach nienawistni i przeciwni. 

Psychologiczny paradoks kryje się w tym, że nienawiść i wstręt do siebie są jednocześnie 

egocentryzmem, pochłonięciem sobą, brakiem siły aby wyjść poza siebie, zapomnieć o sobie i 

pomyśleć o innych. Ludzie, którzy siebie nienawidzą i chcą siebie wyniszczyć są ludźmi 

obdartymi ze skóry, okaleczonymi, mszczącymi się na innych za to, że sami sobie się nie 

podobają. Ludzie nierzadko chcą ze sobą skończyć na złość innym. Gdy chorobliwe 

zwyrodnienie człowieka wzbudza w nim wstręt do samego siebie i uczucie własnej słabości w 

życiu oraz wywołuje stan upokorzenia, to często przenosi to na innych i wyładowuje na nich 

złość. W duchowym sensie, powinno się odnosić do siebie samego nie tylko jak do siebie 
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samego i swej własności, lecz także jak do istnienia należącego do Boga, świata i innych 

ludzi. Związane jest z tym uczucie powołania. Istnieją zobowiązania nie tylko w odniesieniu 

do Boga i innych ludzi, ale i w stosunku do siebie samego. Trzeba odnosić się do siebie 

samego dobrze, a nie w inny sposób, nie niszczyć siebie, nie obchodzić się źle z własną duszą 

i ciałem. Samobójstwo to skrajne wyrażenie złego obchodzenia się z sobą, pogwałcenie 

obowiązku wobec samego siebie. Samobójstwo jest niewątpliwym zabójstwem istoty 

należącej do Boga, ludzi i świata. Ponadto, jest to zabójstwo nie tylko ciała, ale i duszy, co 

oznacza w pewnym sensie zabójstwo znacznie większe i poważniejsze niż jakiekolwiek inne. 

Gdy człowiek wyniszcza swą duszę rozpustą, pijaństwem, zbytkiem, pogardą, mrocznymi 

namiętnościami, złością, mściwością itd., to dokonuje częściowego samobójstwa i zabójstwa, 

i wówczas, w sposób niedozwolony traktuje to, że nie tylko do siebie należy i przeznaczony 

jest do wyższych celów. Punkt widzenia, który dowodzi, że człowiek jest samowładczym 

właścicielem własnej duszy i ciała, to ateistyczny, bezbożny punkt widzenia. Człowiek nie 

tylko nie ma prawa niszczyć swojej duszy i ciała, lecz odpowie także za pogardę do samego 

siebie. Okaleczając i niszcząc siebie, człowiek okalecza i wyniszcza świat, kosmiczną całość, 

innych ludzi, bowiem wszystko jest ze wszystkim związane i wszystko od wszystkiego 

zależy. Zabijając się, człowiek zadaje światu jako całości ranę, przeszkadza w 

urzeczywistnieniu Królestwa Bożego. Człowiek jest istotą stojącą znacznie wyżej w 

odniesieniu do jego pozycji i przeznaczenia niż sam o sobie myśli, pochłonięty egoizmem, 

zaabsorbowaniem swoją osobą i zwierzęcością. Egocentryk skazany jest na myślenie o sobie 

zawsze gorzej niż powinien myśleć o sobie człowiek. Samobójca, pochłonięty wyłącznie 

sobą, nie zna znaczenia, które ma dla ludzkości i świata, nie rozumie, że zatruwa nie tylko 

siebie, ale i Boży świat, że utrudnia urzeczywistnienie Bożego zamysłu wobec świata. 

Człowiek nie stworzył sam siebie, stworzył go Bóg do wiecznego życia. Ponadto, stworzył go 

w taki sposób, że życie człowieka związane jest z życiem całego Bożego stworzenia. Śmierć 

zaś pojawiła się w świecie wraz z grzechem pierworodnym. Św. Tomasz Akwinata mówi, że 

samobójstwo jest grzechem względem samego siebie, względem społeczeństwa i Boga. 

Samobójca dopuszcza się wielkiego grzechu przeciwko swej duszy, pozbawiając się 

możliwości pokuty, duchowego odrodzenia i przygotowania do przejmującej tajemnicy 

śmierci. Męstwo, które niekiedy przejawia samobójca jest męstwem pozornym i 

iluzorycznym. Za nim skrywa się małoduszność i strach przed życiem. Samobójstwo to 

absolutne odizolowanie się od istnienia, od Bożego świata, od człowieczeństwa. Jednak, taka 

izolacja jest niemożliwa, biorąc pod uwagę strukturę bytu. Wszystko i wszyscy są związani ze 

wszystkim i wszystkimi. Zarówno cała ludzkość, jak i cały świat są organizmem. Jedynie 
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chrześcijańska świadomość odkrywa prawdę o samobójstwie i kształtuje odpowiedni do niego 

stosunek. Socjologiczny punkt widzenia, który opiera się na statystyce, chce stworzyć 

społeczną prawidłowość, słuszność i niezbędność samobójstwa, jest z gruntu fałszywy, 

zauważa jedynie zewnętrzną stronę zjawiska, jedynie rezultat niewidocznych, wewnętrznych 

procesów i nie przenika do głębi życia1

 

. 

IV.  

 

 W świecie przedchrześcijańskim, pogańskim stosunek do samobójstwa był inny. 

Samobójstwo wśród dzikich było bardziej rozpowszechnione niż zwykło się sądzić. 

Rzymianie byli bądź obojętni wobec problemu samobójstwa, bądź aprobowali je. Dla Seneki, 

przedstawiciela filozofii stoickiej, który uważany jest za najwyższy przejaw rzymskiej, 

moralnej świadomości oraz za bliskiego chrześcijaństwu, samobójstwo było dopuszczalne. 

Rzymianie idealizowali i uszlachetniali samobójstwo. W okresie cesarstwa, samobójstwo 

stało się przejawem subtelności i wykwintności. Jednakże, oznaczało to, że pozytywny sens 

życia został utracony lub nie znajdowano go. Zarówno epikurejczycy, jak i stoicy walczyli z 

cierpieniami życia i próbowali wypracować wewnętrzną samoobronę, obojętność. Jednak 

stoicyzm, w swoisty sposób bardzo wysoka, naturalna moralność, boi się cierpień i ukrywa 

się przed nimi. Możliwość samobójstwa jest jednym z pocieszeń, jeśli wszystkie inne 

pocieszenia wyczerpały się. Subtelne dusze, cierpiące z powodu szorstkości życia, tracące 

wiarę w obiektywny sens egzystencji, są czasem skłonne do idealizowania samobójstwa jako 

zjawiska szlachetnego, jako szlachetnej ucieczki od świata. Nie jest to jednak religijny i 

chrześcijański stan duszy. Już w XIX wieku, pesymizm Schopenhauera nawoływał do 

światowego samobójstwa, do zdławienia światowej woli życia, rodzącej mękę i cierpienie. 

Wzywa on do niebytu, nirwany. Lecz w tym miejscu indywidualny problem samobójstwa 

przytępia się , traci ostrość. Schopenhauer, któremu bliski był buddyzm, także bał się cierpień 

i chciał od nich uciec. Jedynie chrześcijaństwo utrwala i umacnia brak strachu przed 

cierpieniami i sens cierpienia, znaczenie Krzyża. Dlatego właśnie, chrześcijaństwo to 

najpełniejsza męstwa religia. Natomiast ideologia samobójstwa twierdzi, że cierpienie jest 

straszniejsze od zabójstwa. Wspominaliśmy już, że samobójstwo to forma zabójstwa. I 

właśnie z tego punktu widzenia można byłoby usprawiedliwiać zabójstwo człowieka ze 

współczucia dla niego, żeby wybawić go od nieznośnych cierpień, od nie dającej nadziei 

                                                 
1 Zob. np. książkę stojącego na czele francuskiej szkoły socjologicznej Durkheima „Le suicide”.  
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choroby, od hańby itd. Jednak, chrześcijański kościół twardo obstaje przy tym, że zabójstwo 

zawsze jest gorsze i straszniejsze od cierpienia, że lepiej cierpieć niż zabijać ze współczucia. 

Mówi się nawet, że Judasz w większym stopniu zawinił, gdy zabił się niż wtedy, gdy wydał 

Chrystusa. Japońskie harakiri jest szlachetną, rycerską formą samobójstwa, lecz niemożliwą 

do przyjęcia przez chrześcijaństwo. Jeśli idzie o problematykę sensu cierpienia, 

chrześcijaństwo głęboko różni się i od stoicyzmu, i buddyzmu i od wszystkich nauk 

religijnych i filozoficznych. Jedynie chrześcijaństwo uczy, że cierpienie można znieść i 

posiada ono sens. Cierpienie byłoby nie do zniesienia, jeśli byłoby bezsensowne. Lecz 

właśnie sens czyni cierpienia znośnymi. Samobójca uważa cierpienie za nie do zniesienia i 

nie mające sensu. Jednakże, sens cierpienia kryje się w tym, że jest ono niesieniem krzyża, do 

czego wezwał nas Odkupiciel świata. Weź krzyż swój i idź za Mną. Właśnie świadomość 

niesienia krzyża życia czyni cierpienia znośnymi. Bunt przeciwko cierpieniu czyni cierpienie 

podwójnym. Człowiek cierpi nie tylko z powodu zsyłanych na niego prób, ale i z powodu 

swojego buntu przeciwko cierpieniu. Tak więc, krzyż jest jedyną obroną przed samobójstwem 

i jedyną siłą, która może mu zostać przeciwstawiona. Każdy człowiek skłaniający się ku 

samobójstwu powinien przeżegnać się znakiem krzyża, przyjąć krzyż do swojego wnętrza. 

Właśnie tajemnica krzyża jest potępieniem samobójstwa. 

 W czasie swojej życiowej drogi człowiek przeżywa duchowe kryzysy, czasem bardzo 

chorobliwie i męcząco. Duchowy kryzys może mu się wydawać prawdziwą agonią. Takie 

burzliwe, duchowe kryzysy charakterystyczne są dla okresu młodości. Towarzyszą one, na 

przykład, płciowemu dojrzewaniu człowieka. Burzliwy, nagły przypływ sił nie znajduje 

ujścia. Młodość ma własną melancholię, wynikającą z nadmiaru niewykorzystanych sił, braku 

wiary, że życie się ułoży. Młodość jest bardziej skłonna do melancholii niż zwykło się 

myśleć. Nie jest to jednak melancholia pochodząca z bezsilności i zużycia, jak melancholia 

starości. Samobójstwo w młodości bywa często rezultatem burzliwych, duchowych kryzysów, 

w których siły człowieka nie znajdują ujścia. Konieczny jest bardzo uważny i troskliwy 

stosunek do duchowych kryzysów. Utrata dziecięcej wiary, kryzys światopoglądu może 

zrodzić bardzo niepokojące, nagłe duchowe procesy i wywołać melancholię. Fatalnym może 

być także duchowy kryzys spowodowany nieudaną miłością. Wyjątkowo ciężkimi i 

niebezpiecznymi w skutkach bywają duchowe kryzysy u natur emocjonalnych, którymi afekty 

władają niepodzielnie. Natury, u których element emocjonalny silnie równoważony jest przez 

element intelektualny i woluntarny, lżej przechodzą owe kryzysy. Cały problem w tym, jak 

łatwo całe duchowe życie człowieka wyznaczane jest przez jeden, jakikolwiek afekt, na ile 

łatwo człowiek zostaje opętany jednym, jakimkolwiek stanem, gdy ciemne fale zalewają całą 
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duszę. Samobójstwo staje się łatwe w chwilach duchowych kryzysów i tutaj właśnie pojawia 

się zadanie polegające na tym, żeby przetrwać niebezpieczne minuty gęstniejącej ciemności. 

Jest także niemała liczba przypadków samobójstw, które są rezultatem jeśli nie pełnego, to 

częściowego szaleństwa. Melancholia to forma psychicznego rozstroju. Współczesna 

psychopatologia uczy, że ludzka dusza jest chora i w każdym człowieku czai się potencjalny 

szaleniec, choć utrzymujący się w granicach. Człowiek musi walczyć o swoje duchowe 

zdrowie i równowagę. Trzeba wspomnieć, że większości przypadków, w chwili samobójstwa 

człowiek znajduje się w stanie psychicznego rozstroju. Jego psychika zostaje unicestwiona, 

równowaga psychiczna naruszona, funkcja odróżniania rzeczywistości porażona, hierarchia 

wartości wypaczona i jakakolwiek, jedna, wcale nie główna wartość staje się jedyną i 

absolutną. Świadomość jest zmącona, a pamięć o zbyt wielu ważnych rzeczach sparaliżowana 

i podtrzymuje ona tylko idée fixe samobójcy. 

 Samobójstwo jest przede wszystkim strasznym ograniczeniem świadomości, to, co 

nieświadome zalewa pole świadomości. W nieświadomości człowieka funkcjonuje nie tylko 

potężny instynkt życia, ale także instynkt śmierci. Freud uczynił nawet z tego całą 

metafizykę. Błędem jest myśleć, że człowiek zwraca się jedynie w stronę życia i 

samozachowawczości, kieruje się również w stronę śmierci i samounicestwienia. Duchowy 

kryzys, w którym jakikolwiek afekt całkowicie opanowuje człowieka, łatwo oddaje człowieka 

we władanie nieświadomego instynktu śmierci i samowyniszczenia. Już starożytni mówili, że 

Hades i Dionizos to jeden i ten sam bóg. Orgiastyczny, dionizyjski żywioł zbytecznego życia 

łatwo przechodzi w upojenie zagładą i śmiercią. Genialnie wyraził to Puszkin w „Uczcie 

podczas dżumy”: 

 

„Wszystko, wszystko, co zagładą grozi, 

Dla śmiertelnego serca 

Niewymowne rozkosze ukrywa”. 

 

 Siła życia i siła śmierci w jakimś punkcie nie tylko stykają się ze sobą, ale i są 

identyczne, utożsamiają się. Dlatego miłość i śmierć są tak blisko siebie. Miłość Tristana i 

Izoldy, Romeo i Julii nierozerwalnie związana była ze śmiercią. I taka jest właśnie miłość 

młodości. Człowiek jest zdolny wyobrazić sobie i uznać przyciąganie śmierci za największą 

rozkosz, za rozwiązanie wszystkich męczących przeciwności życia, rewanż wzięty na życiu i 

odwet na nim. Relacje między świadomością i nieświadomością są bardzo złożone. 

Wystarczająco dobrze wyjaśnione to zostało przez współczesną psychopatologię i 
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psychologię: Freuda, Adlera, Junga. Duchowe i nerwowe choroby rodzą się z konfliktu 

między świadomością i nieuświadomionym, są rezultatem gnębienia cenzurą świadomości 

jakichś sfer nieświadomości. W chwili kryzysu duszy, ustanowione relacje między 

świadomością i nieświadomością zostają zakłócone i unicestwione, nieuświadomione 

wchodzi w swoje prawa. Tradycyjna dla danego człowieka świadomość społeczna, naturalna, 

a nawet religijna okazują się bezsilne w obliczu naporu nieuświadomionego. Naturalne 

instynkty życia: siła namiętności, miłości, zdrady, woli dominacji, siła cierpienia dają znać o 

swoich prawach i zmuszają świadomość do odwrotu, stawiają jej zakaz. Duchowy kryzys, 

zrodzony ze zderzenia nieświadomego ze świadomością, błyskawicznie wiedzie do rozstroju 

funkcji psychicznych, niszczy chwiejną równowagę psychiczną, która okupiona była pełnym 

stłumieniem nieuświadomionego. Instynkt wyniszczenia i śmierci, pochodzący z mrocznego 

nieuświadomionego, w chwilach duchowych kryzysów nie może być pokonany przez 

ustanowione, tradycyjne formy świadomości, które okazują się być zbyt słabym, 

pozbawionym mocy narzędziem. Nie siła świadomości, która często kaleczyła życie, lecz 

nadświadomość, błogosławiona, duchowa siła może wybawić od mrocznych instynktów 

nieuświadomionego. W tych przypadkach, zbawczą okazuje się nie tradycyjna, religijna 

świadomość ze jej prawami i zakazami, lecz sama błogosławiona siła Boża. 

Nieuświadomiony instynkt śmierci, który jest jednym z przejawów orgiastycznego instynktu 

życia, jest nie do pokonania przez zbyt trzeźwą, rozsądkową, unormowaną świadomość. 

Pokonać go można jedynie błogosławioną siłą Krzyża i zmartwychwstania, do którego 

wiedzie Krzyż. Psychologię samobójstwa można zdefiniować jako zgaszenie świadomości, 

rodzącej męki, i powrót na łono nieuświadomionego, jako bunt przeciwko narodzinom z 

macierzyńskiego łona życia, dającego świadomość. Jednakże, poza nieuświadomionym lub 

podświadomym istnieje jeszcze nadświadomość. Poza ciążeniem w dół, istnieje jeszcze 

przyciąganie w górę. Instynkt śmierci to instynkt nieświadomego życia. Dostojewski w 

„Zapiskach z podziemia” mówi, że cierpienie to jedyna przyczyna świadomości. Uwolnienie 

się od świadomości wydaje się uwolnieniem od cierpienia. Niektórzy szukają uwolnienia od 

nieszczęść także w pijaństwie i narkotykach. Ale świadomość jest drogą do nadświadomości, 

ku wyższemu, duchowemu życiu, ku życiu w Bogu poprzez krzyż i cierpienie. Cały problem 

polega na tym, żeby człowiek znalazł w sobie siłę do zniesienia własnej świadomości wraz z 

towarzyszącym jej cierpieniem. Gdy człowiek ucieka się do morfiny, kokainy, opium, nie 

dźwiga męki świadomości i odchodzi od świadomości w dół, a nie kieruje się w górę. Jest to 

częściowe samobójstwo. W duchowych kryzysach, problem ten zaostrza się w sposób 

szczególny i ciemna bezdeń podświadomości przyciąga człowieka. Przyciągająca słodycz 
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śmierci, jako pokusa czyhająca na człowieka w takich katastroficznych chwilach, jest 

słodyczą zgaszenia pełnej męki świadomości, uniesieniem wywołanym złączeniem się z 

pozbawioną oblicza podświadomością. Jest to odmowa osobowości i indywidualności, która 

zbyt wiele kosztuje, i połączenie się z bezosobowym żywiołem. To szczególna pokusa 

zagłady, upojenie zagładą jako tragicznie piękną. To pokusa głęboko przeciwstawiająca się 

religii Krzyża i Zmartwychwstania, odwrócenie się nie tylko od osobowego istnienia, ale 

również od wolności, sprzeciwienie się woli Boga, który chciałby, żeby człowiek poprzez 

świadomość wzrastał ku wyższemu, nadświadomemu życiu, poprzez Krzyż ku 

Zmartwychwstaniu. Nieświadomy instynkt śmierci musi zostać przetworzony w wolne 

przyjęcie Krzyża życia, sensu cierpienia, co oznacza, że z instynktu reakcyjnego, 

pociągającego za sobą w tył, ma zostać przetworzony w instynkt twórczy, zwrócony ku 

przyszłości. Człowiek to istota chora, w jego nieświadomości panuje straszna ciemność. 

Pokazuje to współczesna psychologia. Uczy tego także chrześcijaństwo, gdy wspomina o 

grzechu pierworodnym. Wola kierująca ku samobójstwu, samowyniszczeniu świadczy o 

chorobliwym konflikcie między nieświadomością i świadomością. Uzdrowienie przychodzi z 

wyższej sfery, stojącej zarówno nad nieświadomym, jak i normalną świadomością.  

 

V. 

 

 Samobójstwo jako zjawisko indywidualne przezwyciężone zostaje przez 

chrześcijańską wiarę, nadzieję i miłość. Instynkt śmierci i autodestrukcji zostaje przez wiarę, 

nadzieję i miłość przetworzony w umiejętność niesienia Krzyża życia. Wszystko przekonuje 

nas o tym, że osoba może godnie istnieć i chronić samą siebie od pragnienia samozniszczenia 

tylko wówczas, gdy posiada ponadosobową i ponadindywidualną treść, gdy żyje nie tylko dla 

siebie, ale i w imię siebie. Nie można żyć tylko dla podtrzymywania życia i rozkoszowania 

się nim. Jest to bowiem zoologiczne, a nie ludzkie istnienie. Życie przynosi niezliczoną ilość 

cierpień i rozczarowuje jeśli idzie o możliwości urzeczywistnienia indywidualnych celów 

życia oraz wykorzystania życia dla indywidualnego zadowolenia. Odrzucanie 

ponadindywidualnej treści życia okazuje się być odrzucaniem osobowości. Osoba istnieje 

tylko w takim przypadku, gdy istnieje ponadindywidualne, inaczej ginie ona w tym, co niższe 

od niej. Nie można skupiać się  jedynie na szukaniu samego siebie i byciu zwróconym ku 

sobie samemu, szukać można tylko tego, co jest wyższe ode mnie samego i ku niemu 

zmierzać. Życie staje się zupełnie puste od chwili, w której samego siebie stawiam ponad 

wszystko, na szczycie istnienia. Wtedy rzeczywiście można ze sobą skończyć, odczuwając 
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smutek, nudę i przygnębienie. Koniecznym jest, żeby mieć gdzie się wspinać, żeby były góry, 

tylko wtedy życie nabiera sensu. Gdy człowiek uzyskuje w sobie świadomość ponadosobowej 

treści życia, pojmuje przynależność do wielkiej całości i to, co najmniejsze w życiu wiąże się 

z wielkim. Jakkolwiek maleńkim wydawałoby się życie człowieka, może on uświadomić 

sobie swoją przynależność do Cerkwi, Rosji, wielkich ponadindywidualnych organizmów, 

wielkich wartości, urzeczywistnianych w historii. W epokach historycznych procesów i 

przełomów, gdy całe warstwy społeczne odrywają się od historycznych środowisk, w których 

rodziły się i żyły, samobójstwo może stać się zjawiskiem społecznym. I właśnie wtedy 

szczególnie ważną jest świadomość ponadindywidualnych treści i wartości życia. Zakłada to 

przebudzenie duchowego życia i szczególną jego intensywność. W spokojnych, statecznych 

czasach, ludzie naturalnie uczestniczą w bycie, związani z ponadindywidualnymi 

organizmami, rodami, rodzinami, stanami, tradycyjnymi, narodowymi kulturami. W takich 

czasach, religia nierzadko bywa wyjątkowo bytowa, życiowa, dziedziczna, tradycyjna i nie 

wymaga porywów ducha, osobistych, duchowych wysiłków. Patriotyzm także bywa bytowy, 

tradycyjny, wyznaczany przez zewnętrzne położenie człowieka. Ale taka epoka nie jest epoką 

dzisiejszych Rosjan, nie jest epoką, w której żyjemy. Wszystkie historyczne organizmy 

rozkładają się, byt utracił wszelką stateczność i wszystko wpadło w burzliwy wir. Życie 

wymaga ogromnych, duchowych wysiłków. Potrzebna jest duchowa siła i napięcie, żeby 

wierzyć, że Rosja i rosyjski naród są żywe, że sam do nich należysz, choć zostałeś wygnany 

do Afryki lub Australii. Potrzebny jest żar ducha, żeby wierzyć, że Prawosławna Cerkiew, 

prześladowana i uciskana, osłabiona w swojej organizacji, przeżywająca smuty i waśnie, w 

rzeczywistości odradza się i zyskuje świadomość, staje się duchowo wyższa niż Cerkiew, 

która była triumfującą, państwową, zewnętrznie błyszczącą, w brokatach i złocie. Potrzebne 

są osobiste duchowe wysiłki, żeby ustać w czasie burzy i nie zostać zdmuchniętym przez 

wicher. Bywają zewnętrznie pomyślne epoki, gdy w płynącym czasie zauważa się stateczność 

i każdy naturalnie zajmuje w nim trwałe miejsce. Ale bywają także epoki katastroficzne, gdy 

w czasie nie ma stateczności i trwałości, gdy nie ma na czym się oprzeć, gdy grunt chwieje się 

pod nogami. I właśnie w takich epokach, bardziej znaczących niż epoki spokojne, trwałość i 

moc człowieka kształtuje się jedynie dzięki jego duchowemu zakorzenieniu w wieczności. 

Człowiek uświadamia sobie, że nie należy wyłącznie do czasu, lecz i do wieczności, nie tylko 

do świata, ale i do Boga. W takich epokach, odkrycie w sobie duchowej egzystencji jest 

kwestią życia i śmierci, kwestią wybawienia od zagłady. Przetrwają tylko ci, którzy odkryją w 

sobie wielką duchowość. W takich epokach, sama wiara wymaga ogromnych wysiłków 

własnego ducha i dlatego jakościowo stoi wyżej od wiary bytowej i dziedziczonej. W takich 
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czasach, nierozumnym jest myśleć tylko o sobie i swoich osobistych celach. To droga 

samozniszczenia. Każdy ponosi straszną odpowiedzialność, albo umacnia życie, odrodzenie, 

nadzieję albo śmierć, rozkład, rozpacz. Teraz, każdy Rosjanin w niezmiernie większym 

stopniu niesie w sobie Rosję niż wtedy, gdy żył spokojnie w Rosji. Wówczas, Rosja dawała 

mu siebie za darmo, dziś musi ją zdobywać żarem ducha. Również każdy prawosławny 

dzisiejszych czasów odpowiada za Cerkiew i niesie w sobie losy Cerkwi w niezmiernie 

większym stopniu niż wtedy, gdy w spokoju uczestniczył w życiu Cerkwi, chronionej przez 

państwo i tradycyjne bytowanie. Każdemu stawia się dzisiaj o wiele większe duchowe 

wymagania niż kiedyś. Nie można już być letnim, życiowym, powierzchownym 

chrześcijaninem, pół-chrześcijaninem, pół-poganinem, trzeba wybrać, przejawiać zdolność do 

ofiary, być żarliwym duchowo. W świecie trwa wielka bitwa, walka sił chrześcijańskich i 

antychrześcijańskich i nikt nie może uchylać się od uczestnictwa w niej. Żyjemy w bardzo 

trudnych, ale i znacznie ciekawszych niż poprzednie epoki czasach. Wiele z tego, co stare 

straciło na aktualności i bezpowrotnie przeminęło, stare życie nie wróci nigdy i nie należy 

tego pragnąć. Ale budzi się nowe zainteresowanie światowym i ludzkim życiem, nowa 

wartość, płynąca z wyżyn i z głębi, z Boga i przez Boga. Zyskujemy możliwość patrzenia na 

czas z pozycji wieczności i umacniania wieczności w czasie. Dzisiaj, czas nie podupada, nie 

rozkłada się, nie poddaje rozpaczy, teraz czas wznosi się, zmierza w górę, czas wierzy i ma 

nadzieję, czas przypomina sobie, że człowiek to istota duchowa, przeznaczona do wieczności.  

 Nie powinniśmy surowo i bezlitośnie osądzać samobójcę. To nie do nas należy 

osądzanie go. Jednak, nie wolno idealizować samobójstwa. Nie samobójcy, lecz samobójstwo 

powinno być osądzone jako grzech, duchowy upadek i słabość. Samobójstwo jest zdradą 

Krzyża. W chwili, gdy człowiek zabija się, zapomina o Chrystusie, a jeśli przypomniałby 

sobie, jego ręka zadrżałaby i nie zadałby sobie śmiertelnego ciosu. Uratowałby swoje życie, 

ponieważ postanowiłby złożyć je w ofierze. Chciał zabić się, gdyż nie chciał poświęcić swego 

życia, ofiarować go, gdyż myślał wyłącznie o sobie i uznawał jedynie siebie. Wyrzeczenie się 

siebie i ofiarowanie siebie w imię ponadindywidualnej, nadosobistej świętości jest 

bezpośrednio przeciwstawne samobójstwu. Życie wydaje się człowiekowi trudniejsze niż 

śmierć, wybiera to, co lżejsze. Wszystkie minuty życia są trudne i wymagają wysiłku, 

samobójstwo natomiast zakłada tylko jedną trudną chwilę. Jednak, iluzja i samooszukiwanie 

się samobójstwa opierają się na tym, że jawi się ono jako ostateczne uwolnienie od czasu, 

niosącego cierpienia i mękę. Samobójca wierzy, że cierpień już więcej nie będzie. A to 

zostaje okupione faktem, że samobójstwo to odmowa nieśmiertelności. Ale chwila, w której 

dokonuje się samobójstwa, jest ostatnią minutą jedynie naszego czasu, po niej następuje cała 
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wieczność i sąd. Jeśli człowiek, który podjął decyzję zabicia się, poczułby, że stoi przed 

wiecznością, przed sądem wieczności, to jego zdecydowanie zachwiałoby się. Samobójca ma 

nadzieję, że zniszczy nie tylko czas, ale i wieczność. Zarówno czas, jak i wieczność związane 

są dla niego ze świadomością, którą chce ostatecznie zgasić. Jednakże, ontologicznie nie 

można siebie unicestwić, można jedynie przenieść się w inny stan. Samobójca nie może 

dłużej znieść męki zamknięcia w sobie samym, w swoim mroku, w swojej ograniczoności. 

Ma nadzieję, że wydobędzie się z siebie samego poprzez samobójstwo. W rzeczywistości 

jednak, wchodzi jeszcze głębiej w siebie, w złą nieskończoność męki, która trwa po akcie 

samobójstwa. Człowiek jedynie tymczasowo znajduje się w czasie, jest istotą przeznaczoną 

do wieczności i w nim samym znajduje się wieczny, niemożliwy do usunięcia początek, który 

nie może zostać unicestwiony przez zabójstwo i samobójstwo. Można zgasić naszą 

świadomość i przenieść się na łono nieświadomości. Jednakże, gaszenie świadomości nie jest 

wieczne, a czasowe. Świadomość ponownie obudzi się i jakże ciężkim może okazać się owo 

przebudzenie. Uczeń Freuda, Rank, napisał bardzo interesującą książkę o „traumie narodzin”. 

Udowadnia w niej, że człowiek rodzi się w przerażeniu i strachu, dusi się, gdy zostaje 

oderwany od macierzyńskiego łona, a skutki tej traumy pozostają na całe życie. Jest ona 

źródłem zarówno tworzenia mitów przez człowieka, jak i jego chorób. Rank uważa, że w 

człowieku pozostaje pragnienie powrotu do macierzyńskiego łona. Życie w świecie przeraża 

człowieka, pierwotny strach narodzin nie mija. Wcześniej wspominałem już o 

nieuświadomionym instynkcie śmierci w człowieku. Potworne jest jednak to, że powrotowi 

samobójcy na łono nieświadomości może towarzyszyć jeszcze większy strach niż w 

przypadku narodzin. Oczekiwanie samobójcy na wybawienie opiera się na poważnych, 

materialistycznych przesłankach i dlatego stykamy się tutaj z fundamentalnym pytaniem o 

sens życia.  

 Instynkt samobójstwa to instynkt regresywny, odrzuca pozytywne zyskiwanie sensu w 

światowym życiu. Jak powinniśmy ustosunkowywać się do świadomości, osobowości, 

wolności? Czy są one wartościami, od których w żadnym przypadku nie wolno się odwrócić? 

Samobójca poddaje w wątpliwość wartość świadomości, osobowości, wolności. Życie 

nieświadome, bezosobowe, w mroku wewnętrzności, kształtujące się w obliczu przyciągania 

przez śmierć i niebyt, jest według niego lepsze niż życie świadome, osobowe, wolne, gdyż 

świadomość rodzi cierpienie, osobowość tworzy się w cierpieniu i poprzez nie, wolność jest 

duchowo trudna i tragiczna. Człowiek opada z sił i wyrzeka się wielkiego zadania pozostania 

do końca osobowością, bycia wolną istotą, wzrastania w swojej świadomości ku 

nadświadomości. Ze strachu przed cierpieniami jest gotów zawrócić. Należy pamiętać, że 
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nasza świadomość jest w pewnym sensie środkiem, a nie szczytem istnienia, jest jedynie 

drogą na szczyt, ku nadświadomości, ku przebóstwieniu ludzkiej natury. A żywioł 

nieuświadomionego, które zawsze jest szersze i głębsze niż świadomość, powinien, poprzez 

pracę świadomości, znającej swoje granice, przejść do sfery nadświadomego, Bożego 

istnienia. Oczywiście, nie oznacza to, że wszystko, co nieuświadomione może i powinno 

zostać całkowicie przeniesione do świadomości. Zawsze pozostanie nieuświadomione łono 

życia. Wielkie zadanie wstępowania w górę nie dopuszcza wyrzeczenia się istnienia jako 

świadoma i wolna osobowość. Trzeba do końca wytrzymać próbę, pozostać wolną i 

świadomą osobą, nie dopuszczać do jej unicestwienia przez żywioł podświadomości, 

nawołującej do powrotu, zawrócenia z drogi. W każdym człowieku kryje się człowiek 

archaiczny, odziedziczony po pierwotnej, starożytnej ludzkości, kryje się dziecko i szaleniec. 

Tworzenie się świadomości jako drogi do nadświadomości, osobowości, jako nośnika 

ponadindywidualnych wartości, duchowej wolności, wyższej godności człowieka i znaku jego 

podobieństwa do Boga, to nieustanna walka z regresywnym ruchem powrotu człowieka do 

pierwotno-archaicznego, infantylnego stanu. To również walka przeciwko rozkładowi 

świadomości w szaleństwie, które w ogóle nie oznacza powstania nadświadomości, jak 

niektórzy myślą. Być człowiekiem, osobowością, osobą, duchowo wolnym, nie dopuszczać 

do rozkładu swojej świadomości pod wpływem strachu przed przeciwnościami i cierpieniami 

życia to heroiczne zadanie, to urzeczywistnienie w sobie obrazu i podobieństwa Bożego. 

Samobójstwo jest odstąpieniem od tego zadania, odmową bycia człowiekiem, powrotem do 

stanu przedludzkiego. Życie jest wzrastaniem i wspinaniem, samobójstwo to wycofywanie i 

spadanie. Wielka iluzją i oszustwem samobójstwa nazwać można ufność, że samobójstwo 

przyniesie uwolnienie od męki życia, od bezsensowności życia. W rzeczywistości, 

samobójstwo to przede wszystkim i ponad wszystko utrata wolności, która zawsze nawołuje 

do wzrastania, zwycięstwa nad światem. I dlatego w ludziach skłonnych do samobójstwa 

należy obudzić przede wszystkim godność wolnych istot, dzieci Bożych, powołanych do 

wyższego życia. Samobójca nie tylko sam odmawia bycia człowiekiem do końca, ale także 

zatruwa otaczającą go atmosferę jadem niebytu. Być i pozostać człowiekiem to wielkie 

zadanie, postawione przed nami przez Stwórcę. Być człowiekiem oznacza bycie osobą, 

duchowo wolnym, wzrastanie w swojej świadomości, bycie twórcą. Największa tajemnica 

życia tkwi w tym, że wszystko w człowieku powinno zostać przezwyciężone przez wyższy 

stan i wymagać, tego, co wyższe. Człowiek staje się człowiekiem przezwyciężając samego 

siebie, osoba, osobowość zakłada istnienie ponadindywidualnych wartości, prawdy, dobra, 

piękna oraz wzrastanie w ponadindywidualnym istnieniu. Świadomość zakłada istnienie 



 23 

nadświadomości, dusza żyje i porusza się w duchu i duchowym życiu. Człowiek istnieje 

dlatego, że jest Bóg i że może wspinać się ku Bogu. Jednak, przezwyciężenie wszelkiej 

ograniczoności: ograniczoności świadomości, osobowości, wszystkiego, co ludzkie, nie może 

zostać osiągnięte poprzez ruch w dół i cofanie się, osiągnąć je można tylko poprzez ruch w 

górę i naprzód. Problem samobójstwa to kwestia religijnego sensu życia. Samobójstwo 

odrzuca ów sens. Bezradni, naiwni i bezmyślni są ci socjolodzy – pozytywiści, którzy 

uważają, że społeczeństwo i cele społeczne mogą zastąpić Boga i Boskie cele, a także nadać 

ludzkiej osobowości sens życia. Myśl o społeczeństwie i społecznym obowiązku sama w 

sobie nigdy i nikogo nie może powstrzymać przed samobójstwem. Cóż może znaczyć 

abstrakcyjna idea dla człowieka, dla którego wszystko na świecie przeminęło i zmierzchło? 

Jedynie pamięć o Bogu jako największej realności, od której nigdzie nie można uciec, źródle 

życia i sensu, może powstrzymać od samobójstwa. Od społeczeństwa można uciec w śmierć, 

w niebyt, a społeczeństwo jest bezsilne wobec wiecznego losu człowieka. Od Boga nawet 

poprzez śmierć uciec nie można i nie ma gdzie, nie wolno uciekać od Bożego sądu i Bożego 

wyznaczania wiecznych losów człowieka. Sam stosunek ludzkiej osobowości do 

społeczeństwa zyskuje sens poprzez jej relację do Boga. Jedynie Bóg nadaje sens życiu. I 

dlatego, walka przeciwko samobójstwu, samobójczym nastrojom, to walka o religijny sens 

życia, o obraz i podobieństwo Boże w człowieku.  

 

*** 
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